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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi,  7 noiembrie 2013,  ora 11,00  cu ocazia ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 
 

Sedința este condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Moloț Mircea Ioan. 

La ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan – vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian 
Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, 
Ivănuș Nicolae, Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Stănescu Vetuța, Toma Florian, Turdean Radu 
Eugen, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. 

Lipsesc motivat de la ședință: Rus Ioan – vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara; Oprișa Ioan Florin, Stoica Raul, Ștaier Ioan Dumitru și Tolaș Liliana – consilieri 
județeni. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri județeni, în conformitate cu prevederile art.48 alin.2 
din Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.137/2008, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
   Moloț Mircea Ioan: 
 Doamnelor, domnilor consilieri, îmi cer scuze că v-am solicitat să veniți astăzi la o 
ședință extraordinară, credeți-mă nu am făcut-o ca să infirm zvonurile care circulau ieri prin 
județ,  conform cărora Moloț a decedat, ci fiindcă a apărut în monitorul oficial o ordonanță 
cu privire la rectificarea bugetului, am primit o sumă pentru salariile profesorilor din județ 
pentru învățământul special și cum  oamenii aceștia așteaptă banii pentru a-și lua salariile 
de aceea v-am solicitat să veniți astăzi într-o ședință extraordinară.Întrucât sunt prezenţi un 
număr de 27 de consilieri, la care se adaugă președintele consiliului județean (28), potrivit 
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
 Conform prevederilor art.42  alin. 5  din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, care a avut loc în data de 25 
octombrie 2013 şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, 
în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
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 Dacă nu sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal, acesta se supune la vot:  
− Cine este pentru ? 
− Impotrivă ? 
− Abţineri ? 
 S-a aprobat cu  unanimitate de voturi (28). 
 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, astfel cum a fost 
publicat în presă: 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe 
anul 2013; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 
ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția  
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013. 

și ca de obicei punctul diverse. 
Dacă  sunt  observaţii  sau  alte  propuneri? 

 Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun spre aprobare ordinea de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (28). 
 
 

I. 
 
  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier județean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 
 

II. 
 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier județean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
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   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 
 
 

III. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat 
la dispoziția  Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013. 
 Doamna consilier judeţean Stănescu Vetuța prezintă raportul de avizare al Comisiei 
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier județean Băbău Valeriu prezintă raportul de avizare al Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
 Domnul consilier județean Gaita Doru  prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru 
servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
 Doamna consilier județean Dobrei Lidia  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
 Domnul consilier județean Coltescu Marin prezintă raportul de avizare al Comisiei de 
analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
   Domnul consilier judeţean Bârea Vasile  prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
 Prip Ioan: 
 Rog să se consemneze că nu votez la acest proiect de hotărâre. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 
aflat la dispoziția  Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013, pe articole: 
 Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
 Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară 
aflat la dispoziția  Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013, pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
 Moloț Mircea Ioan: 
 Vă mulțumesc. Dacă la diverse aveți ceva? A durat cinci minute dar credeți-mă 
cîteva zeci de persoane – cadre didactice așteptau această decizie a consiliului județean 
după ce s-a primit suma de 10 milioane pentru învățământul special. Vă mulțumesc, să 
aveți o săptămână bună, ne vom vedea în data de 29 în ședința ordinară. 
  Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte Moloț Mircea Ioan 
declară închise lucrările ședinței. 

 
 
 
 

    PREȘEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
           Mircea Ioan Moloț                         Daniel Dan 
 


